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tasc 2017: een succesvolle première

Het salon voor professionals uit de wereld van autoglas, smart repair en car detailing, tasc 2017, heeft zijn eerste editie met succes afgesloten.
Bijna 1.100 bezoekers kwamen naar de tweedaagse beurs in Düsseldorf. In de uit staal opgetrokken hal van Areal Böhler konden zij niet alleen professioneel van gedachten wisselen met de vijftig exposanten. Ze konden er ook innovatieve producten en oplossingen uit de aftersales markt voor de automobielbranche leren kennen en ze konden deze zelf uitproberen. Het event werd nog vervolledigd met een reeks professionele voordrachten die ingingen op alle vraagstukken die actueel leven rond die thema’s.
Joachim Schäfer, de zaakvoerder van Messe Düsseldorf GmbH, is verheugd over het verloop van de beurs: „De eerste stap is een feit: de tasc is in de markt gepositioneerd als beurs voor autoglas, car detailing en smart repair.”
Birgit Horn, directeur van tasc, Messe Düsseldorf GmbH, voegt eraan toe: “De tasc maakt duidelijk welk bijkomend potentieel er in deze drie domeinen nog bestaat voor gespecialiseerde werkplaatsen. Deze nieuwe professionele beurs biedt het adequate platform om die verbindingen tussen ondernemingen tot stand te brengen.”
De volgende editie van tasc vindt binnen 2 jaar plaats.
Afspraak op 11 en 12 oktober 2019 bij Areal Böhler in Düsseldorf.

Over tasc
De tasc is de beurs en ontmoetingsplaats bij uitstek voor professionals uit de volgende branches: autoglas, smart repair en car detailing. Op de beurs worden er innovatieve producten en oplossingen aangeboden die noodzakelijk zijn bij dienstverlening op het vlak van herstellingen en administratie.
Bijkomende informatie over tasc vindt u onder www.tasc-expo.de.
Hier vindt u een actuele video over de beurs.

Contactpersoon van tasc voor de pers:
Daniel Krauß
Tel.: +49(0)211/4560-598
E-mail: KraussD@messe-duesseldorf.de
Brigitte Küppers
Tel.: +49(0)211/4560-929
E-mail: KueppersB@messe-duesseldorf.de

